KONFERENS

Att synliggöra det osynliga
Om immateriellt kulturarv inom slöjd och hantverk

13–14 mars 2019
Sörmlands museum i Nyköping
Konferensen tar sin utgångspunkt i UNESCOs konvention om det
immateriella kulturarvet och är inriktad på dokumentation och
kunskapsförmedling av traditionella slöjd- och hantverkskunskaper.
Konferensen ger prov på och ger möjlighet att diskutera hur arbetet
med dessa frågor kan genomföras i praktiken.

En del av Region Sörmland

Program
Onsdag 13/3

Dokumentation och kunskapsöverföring

9.30–10 Kaffe och registrering.

Moderator för eftermiddagens pass är Friedrike
Roedenbeck.

10.00 Karin Lindvall, länsmuseichef hälsar
välkommen.

Förutsättningar för det nationella arbetet
med immateriellt kulturarv
Moderator för förmiddagens pass är Mikael Palo,
chef för Kultur och utbildning på Region Sörmland.
10.10 Konventionen och politiken, Fredrik Linder,
departementsråd på Kulturdepartementet.
10.50 Sveriges arbete med Unescos konvention
om tryggandet av immateriellt kulturarv. Annika
Nordström, arkivchef vid Institutet för språk och
folkminnen.
11.10 Bensträckare
11.25 Hantverksnodens arbete med konventionen.
Friedrike Roedenbeck, kanslichef vid Nämnden för
hemslöjdsfrågor.
11.55–12.30 Panelsamtal lett av Mikael Palo.
12.30–13.30 Lunch.

13.30 Att synliggöra det osynliga Ett projekt
om att dokumentera och överföra immateriellt
kunnande inom slöjd och hantverk. Helena Åberg,
länshemslöjdskonsulent Sörmland och projektledare.
14.00 Dokumentation och kommunikation av
hantverk. Tina Westerlund, lektor i hantverksvetenskap vid Hantverkslaboratoriet och Göteborgs
universitet.
14.30 Lyfta i flock, om Hantverkssamling – en metod
att dela och höja sin kunskap. Jarle Hugstmyr,
rådgivare vid Norsk håndverksinstitut.
15–15.30 Kaffe
15.30 Digitalisering, innovationer och kluster inom
förmedling och gestaltning. Bo Sundborg, strateg
vid Norrköping Science Park.
16.00 Smide och Virtual Reality – Att uppleva
dokumentationen. Gustav Thane, smidesmästare.
16.30 Bensträckare
16.45–17.45 Visning av nya Sörmlands museum och
berättande magasin.
18.30 Middag med mingel och visning av
hantverksfilmer.

Torsdag 14/3
Inspiration från projekt, forskningen och
omvärlden
Moderator för dagen är Helena Åberg, länshem
slöjdskonsulent
8.30 Rekonstruktion och återskapande av
traditionella bygghantverkstekniker. Kalle Melin,
hantverksdoktorand vid Göteborgs universitet/
Hantverkslaboratoriet.
9.00 Rekonstuktion av Tutankhamons krage
– ett arbete som går runt runt. Marie Ekstedt
Bjersing, huvudlärare i vävning på Sätergläntan –
Institutet för slöjd och hantverk med lång erfarenhet
från att arbeta med textil rekonstruktion som
kunskapsgenerator.
9.30 Sju kilo järn – ett projekt om kärleken till
smide och hur den kan dokumenteras. Pea Sjölen,
länshemslöjdskonsulent i Uppsala län.
10–10.30 Kaffe
10.30 Om arbetet med Unscos konvention
i Norge – kunskapsöverföring, och Nordic
safeguarding practices. Eivind Falk, chef vid Norsk
håndverksinstitutt.
11.15 Att följa hjortar – om gobelängtekniken som
kulturarv, hantverk, och konst. Annika Ekdahl,
textilkonstnär.
12.00–13.00 Lunch
13.00 Vad händer om ingen längre kan? Niclas
Flink, utvecklare i Hemslöjd i region Jönköpings län
och projektledare för projekt Hemslöjd Humaniora
13.45 Hur kan vi jobba vidare? Information om
Nationell agenda, ett förslag till ett nytt arbetssätt
för att trygga immateriellt kulturarv inom slöjd och
hantverk. Friedrike Roedenbeck, kanslichef vid
Nämnden för hemslöjdsfrågor.
14.30 Avslutning och kaffe

Boende
Vi har avtalspriser på följande hotell:
Clarion Collection Hotel Kompaniet
Folkungavägen 1, 611 34 Nyköping
937 kr exkl. moms/rum/natt.
Bokas via: cc.kompaniet@choice.se eller
0155 28 80 20
Uppge Sörmlands museum samt datum.
Blommenhof hotell
Blommenhovsvägen 41, 611 39 Nyköping
Bokas via:: 0155 20 20 60, www.blommenhof.se
689 kr exkl. moms/rum/natt.
Uppge Sörmlands museum samt datum.
Scandic Stora Hotellet Brunnsgatan 31, Nyköping
977 kr exkl. moms/rum/natt.
Bokas via: storahotellet@scandichotels.com
eller 0155 29 35 03
Uppge bokningsnummer 468 68 321 eller
Sörmlands Museum.

Bokning och pris
Anmäl dig här:
www.sormlandsmuseum.se/konferenssynliggora
Konferensavgift inklusive luncher och för- och
eftermiddagskaffe uppgår till 1 100 kronor exkl.
moms vid anmälan före 12 feb 2019.
Därefter är kostnaden 1 350 kronor exkl. moms.
Sista anmälningsdag är 22 feb.
Kostnad för kvällsbuffé 13 mars tillkommer, 250
kronor exkl. moms.

Kontakt
www.sormlandsmuseum.se/konferenssynliggora
Länshemslöjdskonsulent Helena Åberg,
helena.aberg@regionsormland.se
eller 0709 46 15 26.

Med reservation för ev ändringar.

Konferensen arrangeras av Sörmlands museum i
samarbete med Nämnden för hemslöjdsfrågor och
Hantverkslaboratoriet, med stöd från Statens kulturråd.

